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Hoofdartikel

Sinds begin augustus horen we op de Nederlandstali-
ge radio, Professor Vandenbroucke, gewezen minister 
van Pensioenen en voormalig voorzitter van de Hervor-
mingscommissie Pensioenen 2020-2040, continu on-
derstrepen dat de huidige Belgische regering zich te zeer 
beperkt tot het invoeren van al te kleine aanpassingen 
aan de pensioenstelsels. Hierdoor toont de overheid een 
gebrek aan visie op lange termijn volgens VDB. Er aan 
toevoegend dat “zijn” commissie meerdere voorstellen 
geformuleerd heeft in deze materie. Het gebrek aan visie 
is mijns inziens de oorzaak van het gebrek aan vertrou-
wen van de jongere generatie in ons huidig pensioen-
stelsel. Bijvoorbeeld: er wordt van ons verwacht dat we 
langer werken, maar de pensioenbonus werd afgeschaft! 
Begrijpe wie kan.

Het merendeel van de genomen beslissingen focust 
voornamelijk op de harmonisering van de drie pensioen-
stelsels zoals we die nu kennen: werknemers in de privé 
sector, zelfstandigen en statutairen (openbare sector). 
Enkele voorbeelden: de ingangsdata van de pensioe-
nen worden geleidelijk aan geharmoniseerd; iedereen zal 
moeten betalen om zijn hogere studiejaren te integreren 
in zijn loopbaan. De weg is nog lang…

De overheid werkt onverminderd voort om de waarde 
van de gelijkgestelde periodes (werkloosheid, brugpen-
sioen/swt) te verminderen om de werknemers er toe aan 
te zetten langer actief te blijven. De vakbonden spreken 
van een contractbreuk…

En voor de gepensioneerden, is er opnieuw iets nieuws: 
hun minimum pensioen neemt toe (maar enkel voor die-
gene die er een loopbaan van 45 jaar hebben opzitten!); 
in geval van cumulatie van pensioen en arbeid, zal een 
bedrag van 500€ (per maand) vrijgesteld worden van be-
lastingen. Al deze beslissingen moeten wel nog omgezet 
worden in wetteksten.

Onze federatie blijft deze evolutie van de wetgeving 
nauwlettend volgen, een evolutie die het complexer als 
ooit maakt. Onze leden kunnen ons ondervragen indien 
ze nood hebben aan informatie of in geval van twijfel. Fe-
diplus ijvert er eveneens voor dat de pensioenen worden 
aangepast, maar niet enkel aan de consumentenprijs-
index, maar ook aan het welzijn. Alle pensioenen, maar 

vooral die van de zwaksten moeten regelmatig aange-
past worden (omdat ze laag zijn in verhouding tot onze 
buurlanden en/of op basis van een berekening op lage 
lonen). 

Anderzijds, in een recente berichtgeving, bevestigt de 
Minister van Pensioenen dat hij ijvert voor een vermin-
dering van de solidariteitsbijdrage vanaf 2019, maar hij 
geeft fijntjes mee dat dit zal gebeuren binnen de budget-
taire mogelijkheden…

Wat de gepensioneerde ambtenaren in de lokale en pro-
vinciale overheden betreft, moeten zij bezorgd zijn over 
de betaling van hun pensioenen? Kunnen er betalings-
problemen ontstaan als gevolg van een daling van de 
reserves van het Solidariteitsfonds voor pensioenen, 
waaraan bepaalde lokale en provinciale overheden zijn 
aangesloten? De reserves slinken zienderogen door de 
aanwerving van contractuelen i.p.v. statutairen in de 
mate waarin de contractuelen bijdragen in het stelsel van 
loontrekkenden voor hun pensioen. We moeten daaren-
boven eveneens rekening houden met een sterke stijging 
van het aantal gepensioneerden. De oplossing die door 
de overheid werd naar voren geschoven is om de bijdra-
ge van de responsabiliseringsbijdrage te vervroegen met 
één jaar. De gemeenten zullen dan op voorhand, gelijktij-
dig de factuur van het vorige jaar moeten ophoesten en 
een deel van het lopende jaar. 

Volgens de Minister van pensioenen zou het gemeng-
de pensioenstelsel de situatie moeten stabiliseren. Ter 
herinnering, deze nieuwe manier van berekening van de 
pensioenen in de openbare sector houdt in dat voor elke 
benoeming die plaats vond na 16 november 2015, het 
gedeelte van de gepresteerde loopbaan als contractuele 
werknemer in aanmerking komt voor een pensioen als 
werknemer i.p.v. een pensioen als ambtenaar. Enig licht-
puntje, de contractuele medewerkers hebben de moge-
lijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen. Ech-
ter, er zullen structurele maatregelen nodig zijn om het 
systeem te handhaven, gezien de ingrijpende gevolgen 
op het budget van de gemeenten. Deze vraag zal zeker 
het onderwerp uitmaken van de besprekingen bij de ko-
mende gemeenteraadsverkiezingen. 

Wordt vervolgd.

Theo Baeke, PrésidenT 
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De nieuwe 
regeringsmaatregelen

Deze zomer heeft de regering een hele reeks van nieu-
we maatregelen opgehoest. We maken hieronder een 
overzicht van de situatie. 

Fiscaliteit

500 euro per maand, onbelast

Vanaf 1 januari 2018 zullen personen die werken (in het 
kader van een hoofdactiviteit bij minstens 4/5 tewerkstel-
ling) en gepensioneerden over een onbelast bijkomend 
inkomen kunnen beschikken, tot 500 € per maand. Deze 
maatregel kan van toepassing zijn op diensten van parti-
culier tot particulier.

Opgepast, niet iedereen zal van deze maatregel kunnen 
genieten, want dit slaat enkel op “recreatieve werkzaam-
heden” in functies die specifiek zijn in de diensten sector.

We moeten wel toegeven dat men hier zeer vaag blijft 
en dat dit zeer moeilijk te controleren is. Er is nog geen 
lijst beschikbaar met functies die in dit “recreatief” plaatje 
kunnen passen. De Minister van sociale zaken, Maggie 
De Block, heeft wel enkele voorbeelden gegeven: sport-
coach, dirigent, buitenschoolse kinderopvang, nachtelij-
ke opvang van zieken.

We kunnen ons dan wel afvragen of dit wel strookt met 
het bestaande stelsel van vrijwilligerswerk? 

Anderzijds: zelfstandigen in bijberoep die nu sociale las-
ten moeten betalen, wat gaat men hiermee doen?

Om te weten hoe de vork in de steel zit zal men de pu-
blicatie van de wetteksten moeten afwachten alvorens u 
een potentiële belastingvrije activiteit kan opstarten. 

Pensioensparen

Vandaag kunnen spaarders van een pensioen spaar-
fonds een belastingvermindering bekomen van 30% op 
een bedrag van 940 € maximum per jaar. Dit vertegen-
woordigt een winst van 282 € per jaar. Binnenkort zullen 
we kunnen kiezen om een bijkomende besparing te be-
komen van 25 € maar dan moet men wel 1.200 € inves-
teren per jaar, zijnde een winst van 300 € per jaar.
Met andere woorden, u kan kiezen om 78,33 € per 
maand te sparen (zijnde 940/12) of u opteert voor een 
bedrag van 100 € per maand (zijnde 1.200/12).

De nieuwe optie laat u toe om 18 € per jaar bijkomend 
te verdienen, maar dan moet u uw spaarquota wel met 
260 € per jaar optrekken.

Effectenrekening

De inleg op uw effecten rekening zal belast worden aan 
0,15% vanaf een bedrag van 500.000 € per rekening.  
Indien de spaarder over 1 miljoen euro op zijn rekening 
beschikt, zal hij hierop 750 € belastingen betalen (op de 
schijf van 500.000 € – 1.000.000 €) 

Gereglementeerd spaarboekje

Op dit ogenblik betalen spaarders geen roerende voor-
heffing op de eerste schijf van 1.880 euro aan interesten 
die zij per jaar op een gereglementeerde spaarrekening 
ontvangen. Ze betalen dan wel een voorheffing van 15% 
op de bedragen die dit bedrag overschrijden. De belas-
tingvrije schijf wordt nu verlaagd naar 940 euro.

Indien men een rentevoet van 1% zou hanteren, dan zou 
men belast worden vanaf een bedrag van 188.000 € op 
de spaarrekening. Na toepassing van deze nieuwe rege-
ling zal het volstaan om 94.000 € op spaarrekening te 
hebben om belastingen te betalen.

Wet Michel-De Croo

De roerende voorheffing van 30% wordt opgeheven op 
de eerste schijf van €627 dividenden op aandelen, wat 
een voordeel betekent van €188 maximum per jaar voor 
de investeerders.

Een brugpensioen 2.0

Tal van ondernemingen hebben het systeem van brug-
pensioen aangewend om oudere werknemers naar de 
uitgang te brengen (nu Systeem van Werkloosheid met 
Toeslag). Zij ontslaan de werkgever, die een opzegperi-
ode doormaakt of een vervangende uitkering ontvangt. 
Dan komt hij/zij in het werkloosheidssysteem en ontvangt 
daarnaast tot het pensioen een aanvulling van de onder-
neming. Om ervoor te zorgen dat meer mensen langer 
aan het werk zouden blijven heeft de regering het brug-
pensioen minder aantrekkelijk gemaakt door de leeftijds- 
en loopbaanvoorwaarden te verstrengen. Ter zelfdertijd 
werden ook de toegangsvoorwaarden tot het vervroegd 
pensioen verstrengd en wordt de pensioenleeftijd gelei-
delijk opgetrokken tot 67 jaar. 
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Deze evolutie heeft ondernemingen ertoe aangezet an-
dere oplossingen te zoeken. Een aantal ondernemingen 
betaalt na ontslag nog een bepaalde maandsom uit aan 
de betrokkenen bovenop de werkloosheidsuitkering. Op 
die manier hoeven ze geen opzegvergoeding te betalen 
maar betalen ze een aanvullende som tot het pensioen 
(meestal is het inkomen daardoor lager dan tevoren).

De werknemer heeft dus minder koopkracht en zijn pen-
sioen zal ook lager liggen. De overheid ziet de inkomsten 
uit sociale zekerheid dalen omdat de loonmassa vermin-
dert. Hij betaalt natuurlijk niet de werkloosheidsuitkering 
en er worden minder sociale bijdragen betaald op een 
brugpensioen of op een pensioen dan op een loon.

Toch blijft het doel van de overheid meer mensen aan het 
werk te zetten en te houden en daardoor de financiering 
van de toekomstige pensioenen te kunnen verderzetten. 
Vandaar de idee van Kris Peeters, minister van werk, om 
die ondernemingen te straffen die hun toevlucht nemen 
tot voornoemd systeem. Op basis van de leeftijd van de 
werknemers die weggaan, zullen de ondernemingen aan 
de overheid een “activeringsbijdrage” moeten betalen 
van 10 of 20% van het brutoloon van de werknemers 
die de onderneming op die manier verlaten. De sanc-

tie wordt berekend op het loon dat de oud-medewerker 
kreeg en zal maandelijks dienen te worden betaald, tot 
de werknemer definitief op pensioen gaat. De onderne-
mingen die deze nieuwe vorm van brugpensioen aan-
wenden zullen vorming moeten voorzien voor de be-
trokken werknemers zodat zij zich kunnen heroriënteren 
en een nieuwe job kunnen vinden. De kostprijs van die 
opleidingen kunnen van de sanctie worden afgetrokken. 

Uiteraard zal, indien de werknemer een nieuwe job vindt, 
hij twee lonen verdienen waarop sociale bijdragen en 
belastingen dienen betaald, zodat ook de staat aan de 
winnende kant is. Er dient nochtans een nieuw werk te 
worden gevonden en iedereen weet dat dat voor 55+ers 
niet makkelijk is (eufemisme!). Indien de onderneming 
overigens van oordeel is dat dit systeem te kostelijk uit-
valt kan zij de werknemer ook gewoon ontslaan. 

Volgens ons moet er nagedacht worden over nieuwe 
oplossingen die het mogelijk maken de 55+ers aan het 
werk te houden en nieuwe werkgelegenheid te schep-
pen. Ondernemingen dienen ook aangespoord te wor-
den om de arbeidsvoorwaarden bij eindeloopbaan aan 
te passen.

Michel WuyTs
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Sociale en fiscale actualiteit 

Pensioen 

Het opheffen van het principe van eenheid 
van loopbaan

Op de Ministerraad van 20 juli 2017 werd er bij de eer-
ste lezing het wetsontwerp betreffende de afschaffing van 
eenheid van loopbaan goedgekeurd.

Tot nu toe, om het pensioen te berekenen van werkne-
mers of zelfstandigen, houdt men rekening met een volle-
dige loopbaan van 45 jaren gewerkt, uitgedrukt in 14.040 
dagen (45 jaar x 312). Indien u meer dan 14.040 dagen 
werkt, bvb. 14976 omdat u zeer jong, voor de leeftijd van 
18, voltijds aan de slag was, werden de dagen die het 
minste opbrachten (meestal bij aanvang van uw carrière) 
geschrapt bij de berekening van uw pensioen.

Vanaf 1 januari 2019, voor de pensioenen die dan ingaan, 
zal men rekening houden met alle jaren in uw loopbaan 
waarbij u effectief gewerkt heeft, t.t.z. zelfs de dagen bo-
ven de 14.040 dagen (45jaar). Volgens de Minister van 
Pensioenen, zullen diegene die meer dan 45 jaar gewerkt 
hebben hier nu ook voor beloond worden en zullen deze 
een hoger pensioen ontvangen, dit in vergelijking met de 
huidige regeling die periodes boven de 14.040 schrapt. 

Een voorbeeld:

Natacha heeft een loopbaan van 14200 arbeidsdagen. 
Dit betekend dat ze 160 dagen zal winnen in de bereke-
ning van haar pensioen (dit tov. de huidige beperking op 
14.040 dagen of 45 jaren aan 312 dagen)

De toegekende pensioen winst van de 160 dagen bijko-
mende arbeid zal afhangen van haar loon.

Indien het jaarlijks loon van Natacha het plafond bereikt 
van 54.648,70€ zal de pensioenwinst (alleenstaande) voor 
160 dagen uitkomen op 54.648,70 x 0.6/45 x 160/312 dit 
is 373,66 € bruto/jaar of 31,13 € bruto/maand. Het gaat 
hier over een maximale winst, want de berekening gebeurt 
op basis van het geplafonneerd inkomen dat dient voor de 
bepaling van het pensioen. Andere hypotheses:
| Het jaarlijks inkomen bedraagt 45.000 €. De pensioen-

winst (alleenstaande) voor 160 dagen is dan 45.000 x 
0.6/45 x 160/312 dit is 307,69 € bruto/jaar of 25,64 € 
bruto/maand

| Het jaarlijks inkomen bedraagt 35.000 €. De pensioen-
winst (alleenstaande) voor 160 dagen is dan 35.000 x 
0.6/45 x 160/312 of 239,31 € bruto/jaar of 19.94 € bru-
to/maand

Dit is alleszins een positieve hervorming, maar er is wel 
een valse noot!



Nr 153 | september 2017

7

Sociale en fiscale actualiteit 

De periodes van werkloosheid en brugpensioen die na 
een volledige periode van 45 jaar loopbaan uitkomen zul-
len niet meer in rekening genomen worden voor de bere-
kening van het pensioen.  Hierdoor zullen personen niet 
meer kunnen genieten van het mechanisme van compen-
satie die ervoor zorgde dat men toch rekening hield met 
de 45 best presterende jaren (de jaren met de hoogste in-
komsten). Voor diegene die op het einde van zijn loopbaan 
met brugpensioen is of werkloosheid voor een lange duur, 
zullen de jaren bij het begin van zijn loopbaan meetellen, 
maar deze zijn meestal minder gunstig dan de periodes 
van brugpensioen of werkloosheid op het einde van de 
loopbaan.

Wijziging van de berekening van het 
pensioen voor gelijkgestelde periodes

De periodes van werkloosheid en brugpensioen zullen 
minder gelijkgesteld worden voor de berekening van de 
pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019. De regering 
is van plan om periodes van arbeid te bevoordelen ten 
nadele van niet gewerkte periodes. Als we het doel 
van de overheid kunnen begrijpen om mensen 
aan te moedigen om langer te werken, moet men 

niet uit het oog verliezen dat de werklozen en de 
bruggepensioneerden een inkomstenverlies lijden 
te wijten aan hun statuut en zijn hierdoor een 
tweede maal het slachtoffer bij de berekening van 
hun pensioen.

De regering is nu goed op dreef en wenst de link tussen de 
gewerkte periode en het pensioenbedrag te versterken.  
Een KB zal binnenkort verschijnen om de wijziging waarop 
gelijkgestelde periodes meetellen voor het pensioen vast 
te leggen, meer bepaald voor periodes van werkloosheid 
en swt (brugpensioen).

Tot eind 2012 werden de periodes van inactiviteit volledig 
mee opgenomen in de berekening van het pensioen alsof 
er effectief gepresteerd werd. Het pensioen voor deze pe-
riodes werd berekend op basis van het laatste loon (men 
noemt dit het normaal fictief loon).

Op dit moment, en sinds 1 januari 2013, worden periodes 
van inactiviteit onbeperkt gelijkgesteld in de pensioenbe-
rekening. In geval van Swt (Brugpensioen) voor de leeftijd 
van 59 jaar en werkloosheid van lange duur vanaf de 3de 
periode (na max. 48 maanden) gebeurde de gelijkstelling 
niet op basis van het laatste loon, maar op basis van een 
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minimum recht van 23.841,73 euro’s bruto op jaarbasis. 
(dit is het beperkt fictief loon)

Voorbeelden:

| Indien uw laatste bruto jaarloon 35.000 euro’s bedroeg 
in 2017, bedraagt uw pensioenquotiteit 473,99 euro’s 
bruto voor dat jaar.  Vanaf 1 januari 2019 en na een 
periode van werkloosheid of swt, zal de berekening ge-
beuren a.d.h.v. het minimumrecht van 23.841,73 euro’s 
bruto en valt de pensioenquota terug tot 316,55 euro’s 
bruto per jaar. Er is aldus een verlies van 151,11 euro’s 
bruto per maand voor de bruggepensioneerde of werk-
loze per jaar dat hij in dit statuut zit. (12,59 euro’s per 
maand)

| Is uw laatste bruto loon 40.000 euro’s, dan zal de pen-
sioenquotiteit 541,70 euro’s bedragen.  Het verlies 
loopt dan op tot 218,82 euro’s bruto per jaar (18,24 
euro’s bruto per maand) voor de bruggepensioneerde 
of werkloze.

| Bedraagt uw loon 54.648,70 euro’s bruto per jaar – of 
meer – is de pensioenquotiteit 724,92 euro’s bruto en 
het verlies zo maar eventjes 402,04 euro’s bruto per 
jaar (33,50 euro’s per maand)

| Is uw loon 30.000 euro’s bruto per jaar dan zal het ver-
lies 83,41 euro’s bruto zijn per jaar (6,95 euro’s bruto/
maand)

Enkel de pensioenen toegekend bij Swt in het kader van 
ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering, zwa-
re beroepen of medische redenen, zullen de berekening 
behouden worden a.d.h.v. het laatste loon i.p.v. het be-
perkt fictief loon.

De regering wenst dat de mensen die effectief werken ho-
gere pensioenrechten opbouwen dan diegene op werk-
loosheid of met Swt. Net zoals de vorige regering, zal dit 
in een KB gegoten worden, waarbij de 2° periode van 
werkloosheid (werkloosheid vanaf 1 jaar) en de periodes 
van Brugpensioen (Swt) in aanmerking komen op basis 
van het beperkt fictief loon en niet meer op basis van het 
laatste loon bij voltijdse arbeid, en dit voor de pensioenen 
met ingangsdatum vanaf 1 januari 2019.

Er zal eveneens voorzien zijn dat periodes van werkloos-
heid en Swt na een volledige loopbaan van 45 jaar niet 
meer in rekening genomen worden bij de berekening van 
het pensioen.

Worden niet geviseerd, de periodes van ziekte, invaliditeit, 
werkonbekwaamheid, arbeidsongevallen, beroepsziek-
tes, zwangerschapsperiodes, noch gemotiveerd tijdskre-

diet, loopbaanonderbrekingen en thematische verloven. 
Brugpensioenen in het kader van herstructurering van 
ondernemingen, bedrijven in moeilijkheden blijven gelijk-
gesteld op basis van het laatste loon.
Wij wachten op de definitieve publicatie van de wetteksten 
in het Staatsblad.

Pensioenen bij de Militairen

De leeftijd van op pensioenstelling bij militairen is momen-
teel op 56 jaar, maar moet geleidelijk aan naar 63 jaar evo-
lueren. Meer nog, het pensioen zal berekend worden op 
het gemiddelde van de laatste 10 jaren van de loopbaan 
en niet meer op de laatste 5 jaar.

In het kader van de hervorming van de militaire pensioe-
nen, zijn de regering en de vakbonden in juli 2017 een ze-
ker aantal overgangsmaatregelen overeengekomen. Deze 
werden voorgesteld op basis van de regeringsbeslissin-
gen van oktober 2016.

Ter herinnering, deze beslissingen handelen over het vol-
gende 

1. oppensioenstellingen gebeuren per maand en niet per 
trimester;

2. militairen die de leeftijdsgrens bereiken tijdens het laat-
ste trimester van het jaar, moeten voldoen aan de leef-
tijdsvoorwaarden en loopbaanvoorwaarden die van 
toepassing zijn op hetzelfde jaar;

3. diegene die in aanmerking kwamen voor de oude over-
gangsmaatregelen zullen het niet meer zijn bij de nieu-
we overgangsmaatregelen.

Deze nieuwe maatregelen mikken op een progressievere 
inwerkingtreding van de hervormingen en het in aanmer-
king nemen van de situatie van de militairen die dicht bij de 
pensioengerechtigde leeftijd zijn of diegene die reeds een 
lange loopbaan hebben.

Deze voorzien om rekening te houden met de situatie van 
diegene die vallen onder de overgangsregelingen die be-
slist werden in vorige hervormingen en om geleidelijk aan 
het speciaal regime toegekend aan militairen vanaf 1 ja-
nuari 2019 te beëindigen. Dat is eveneens de voorziene 
ingangsdatum voor deze hervorming die rekening moet 
houden met de zware beroepen bij het bepalen van de 
pensioenrechten.

Godelieve PaTa en Michel WuyTs
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Duo legaat

Zonder reservatair erfgenaam, kan u beschikken over uw 
vermogen zoals u wilt. Gezien de hoge belasting graad 
voor erfgenamen die niet in directe lijn verwant zijn, kan 
het Duo Legaat een interessante optie zijn. U hebt hierbij 
2 vliegen in één klap, niet alleen zal uw verre vriend of fa-
milielid hierdoor minder successierechten betalen, maar 
u kan hierdoor ook een goed doel het nodige steuntje 
geven.

Wat is het principe van een duo 
legaat?

Het duo legaat is een specifieke vorm van erfopvolging. 
Deze komt toe aan een organisatie die ermee belast 
wordt een deel af te staan aan één of meerdere legata-
rissen en tegelijk toch aan alle voorwaarden te voldoen 
m.b.t. successierechten, eventuele schulden en onkos-
ten. Hierdoor zal de Legataris X (bvb. uw neef) een erfe-
nis ontvangen vrij van successierechten.
Een testament is essentieel in het duo legaat. Dit kan 
ovv. een notarieel document, internationaal of handge-
schreven.

Notarieel of authentiek testament

Het notarieel testament wordt opgesteld tezamen met 
de notaris die u zal bijstaan om het formulier correct in te 
vullen volgens uw laatste wens.  De notaris stelt daarna 
een notariële acte op in aanwezigheid van een tweede 
notaris of twee getuigen. Deze acte zal daarna voorgele-
zen worden, toegelicht en uiteindelijk ondertekend door 
alle aanwezige partijen.

Het internationaal testament

Een internationaal testament is een geschreven of getypt 
document dat u aan de notaris overmaakt. Deze stelt 
dan een verklaring op, bevestigend dat hij het ontvangen 
heeft en voegt het bij het testament onder gesloten en 
verzegelde omslag. Deze procedure wordt uitgevoerd in 
het bijzijn van twee getuigen die niet door een tweede 
notaris kunnen worden vervangen.

Het handgeschreven testament

Het handgeschreven testament is eigenhandig geschre-
ven, gedateerd en ondertekend door uzelf.
Elk weldenkend mens, ouder dan 16 jaar en die niet onbe-
kwaam verklaard werd, kan een testament opstellen. Aan-
gezien de effecten van een testament slechts zichtbaar 
zullen zijn op het ogenblik van overlijden en dat veel zaken 

in de loop der tijd kunnen veranderen, is het mogelijk een 
testament deels of volledig in te trekken. U kan het vernie-
tigen, wijzigen, nieuwe voorwaarden laten in opnemen of 
gewoonweg een nieuw testament opstellen.  De datum 
zal uitwijzen welke versie het recentste is, maar om alle 
verwarring te vermijden, duidt u dan best aan dat u alle 
voorgaande genomen beslissingen herroept.

Wat moet er allemaal in het 
testament opgenomen worden?

In het kader van een duo legaat, moet u de juiste naam 
en rechtsvorm van de organisatie die u wilt ondersteunen 
specifiëren. Het is best mogelijk dat op het ogenblik van 
overlijden deze heeft opgehouden te bestaan, het is dus 
aangewezen om steeds een alternatief in het testament 
te voorzien. Uiteraard moet er beschreven worden wat u 
wenst te schenken.

Is deze formule altijd voordelig?

In de mate dat de goedgekeurde instelling, vzw, vereni-
ging, stichting, enz. kan genieten van een preferentieel ta-
rief op het deel dat het ontvangt en dat de legataris X geen 
enkele successierechten hoeft te betalen is het duo legaat 
veruit de meest voordelige oplossing, maar let wel…
Het is de bedoeling dat de instelling er een financieel voor-
deel kan uithalen die voldoende is om de administratie en 
de fiscale opvolging van het dossier te dekken. Ze zou bv. 
kunnen aangeven dat de winst te klein is in verhouding tot 
de kosten die dit meebrengt.
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Laat ons vergelijken…

Laurent woont in Vlaanderen en heeft geen reservataire 
erfgenamen. Hij wenst 25.000 euro’s na te laten aan een 
vriendin, Jeanne. Deze zal hierop een bedrag van 11.250 
euro’s aan successierechten moeten betalen, wat haar op 
het einde van de rit dus slechts 13.750 euro’s overhoudt 
op een bedrag van 25.000. Hoe wordt dit bedrag bere-
kend?  De successierechten in Vlaanderen tussen ooms, 
tantes, neven en nichten en andere personen bedragen 
45%. (25.000 x 45% = 11.250 euro’s)

Kiest Laurent voor een formule met duo legaat, hoeveel 
zal Jeanne dan ontvangen?

Wetende dat de waarde van de erfenis identiek is en 
25.000 euro’s bedraagt, beslist Laurent om 15.000 euro’s 
te schenken aan Jeanne en 10.000 aan een instelling Y. 
Jeanne betaalt geen successierechten want deze worden 
gedragen door de instelling Y. Ze zal aldus 15.000 euro’s 
netto ontvangen. De instelling zal de successierechten 
van Jeanne betalen t.b.v. 15.000 x 45% = 6.750euro’s. 
Anderzijds voor de kosten van de erfenis op het deel van 
de instelling, zal deze 8,5% betalen op de 10.000 euro’s 
(preferentieel tarief voor erkende instellingen) = 850 euro’s 
zijnde een totaal van 6.750 + 850 = 7.600euro’s. De in-
stelling zal aan deze transactie 2.400euro’s overhouden 
(10.000 – 7.600= 2.400)

Elk geval is uniek, de successierechten variëren in functie 
van de Gewesten, de graad van verwantschap tussen de 
erflater en de legataris, enz. Het is dus van essentieel be-
lang om een becijferde vergelijking te maken teneinde de 
voordeligste formule te kennen.

De successierechten zijn verminderd:

In het Waalse Gewest: 

| 7 % voor legaten aan vzw’s, mutualiteiten of nationale verenigingen van onderlinge maatschappijen, beroeps-
verenigingen en internationale non-profit organisaties, particulieren stichtingen en stichtingen van goede doe-
len.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

| 12,5 % voor legaten aan non-profit organisaties en andere rechtspersonen zonder winstoogmerk die een 
federale goedkeuring ontvangen hebben.

In het Vlaamse Gewest:

| 8,5 % voor legaten aan vzw’s, mutualiteiten of nationale verenigingen zonder winstoogmerk, aan particuliere 
stichtingen en goede doelen (tarieven in voege sinds 24/01/2014).

Bron :  https://notaris.be 

naThalie WilBeaux
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Hervorming van de erfopvolging:  
meer vrijheid

Sinds enige tijd beweert men dat het erfrecht meer in lijn 
is met de huidige maatschappij. Op 20 juli werd een wet 
aangenomen die een nieuw kader schets voor de succes-
sie.  Door deze hervorming geeft de wetgevers de burgers 
meer mogelijkheden om hun erfenis aan te passen. Wat is 
de nieuwe insteek?

De reserve van de kinderen

Het aandeel van de kinderen (reservatair deel) waarop ze 
minimaal recht hebben bij een erfenis hangt af van het 
aantal kinderen. Tot nu toe was dat ½ indien er één kind 
is, 1/3 voor elk van de kinderen indien ze met twee zijn, 
¼ indien ze met vier zijn. Nu wordt het deel dat voorbe-
stemd is voor de kinderen beperkt tot max. de helft van 
de erfenis, hoeveel kinderen er ook zijn.  Het beschikbaar 
deel dat u kan toewijzen bedraagt dan de helft van het 
patrimonium.  Het is dus nu ook onmogelijk om kinderen 
volledig te onterven.

De reserve van de ouders

Hebt u geen kinderen, maar leven uw ouders nog, dan 
hebben ze elk recht op een kwart van uw patrimonium. 
Deze reserve op de afstammelingen werd geschrapt 
maar blijft wel bestaan indien u niets anders voorzien 
had. U kan ze dus uitsluiten van uw erfenis.  Maar ze 
zullen altijd de mogelijkheid hebben om een schuldvor-
dering voor alimentatie in te dienen indien ze zorgbehoe-
vend zijn op het ogenblik van uw overlijden. Deze vorde-
ring (onderhoudsplicht) mag niet meer bedragen dan de 
waarde van ¼ van de erfenis.

Deze maatregel is belangrijk voor samenwonenden die 
hierdoor alles aan hun partner kunnen nalaten, zelfs in-
dien de ouders nog bij leven zijn.

De veiligheid van schenkingen

Wanneer een onroerend goed deel uitmaakt van een schen-
king, dan werd dit tot op heden beschouwd als een voor-
schot op de erfenis en moet deze terug keren in natura in 
de erfenis bij de verdeling. Met deze hervorming zal een on-
roerend goed nog steeds moeten terugkeren in de erfenis in 
waarde, dit laat de begunstigde toe het goed te bewaren. De 
waarde van het goed wordt ingebracht op zijn erfenis. Indien 
dit het deel overschrijdt waarop men recht heeft als reserva-
tair erfgenaam, dan mag de begiftigde het pand behouden 
maar moet het deel dat de waarde overschrijdt terug keren 
in de erfenis. De oude regels worden wel gehandhaafd om 

schenkingen gedaan vóór de inwerkingtreding van de nieu-
we wetgeving indien hierom expliciet verzocht wordt.

Erfovereenkomsten

Het is momenteel verboden om overeenkomsten (pact) 
af te sluiten rond toekomstige erfenissen, met uitzonde-
ring van de Valkeniers clausule die het echtgenoten mo-
gelijk maakt om bij het huwelijkscontract af te zien van 
hun rechten op erfopvolging indien er kinderen zijn uit 
een vorige relatie.
Erfenisovereenkomsten kunnen voortaan worden opge-
steld onder toeziend oog van een notaris (authentieke 
akte) teneinde overeenstemming te bereiken voor een 
toekomstige erfenis. Zo zal er in de toekomst elke dis-
cussie onmogelijk zijn. Er zijn twee soorten erfenispac-
ten, een globale erfovereenkomst of een familiepact.

De erfovereenkomst

Een erfovereenkomst laat u toe een akkoord te sluiten rond 
de waarde van de gegeven goederen, evenals de mogelijk-
heid voor de reservataire erfgenamen een overeenkomst af 
te sluiten waarbij ze afzien dat een schenking opnieuw in de 
erfenis wordt ingebracht.
In het eerste geval bepalen de kinderen tezamen de waarde 
van de schenking die één van hun ontvangen heeft zodat 
deze niet meer kan gecontesteerd worden op het moment 
van de erfenis.  
In het andere geval, kunnen sommige kinderen vooraf-
gaandelijk afzien van hun reservatair deel op hun goederen 
indien deze geschonken wordt aan één van de kinderen 
die bevoordeeld worden omdat deze nood heeft aan een 
bijkomende bescherming, bvb. ingeval van een handicap.

Het familiepact

Dit type van overeenkomst kan enkel afgesloten worden 
tussen een vader/moeder en hun erfgenamen in rechte 
lijn en vereist het akkoord van alle deelnemers. Eenmaal 
ondertekend zal deze niet meer betwist kunnen worden. 
Het zal de toekomstige erflater de mogelijkheid bieden 
om op voorhand met zijn toekomstige erfgenamen af-
spraken te maken over de manier hoe zijn vermogen zal 
verdeeld worden na het overlijden.
De inwerkingtreding van deze nieuwe regels m.b.t. erf-
opvolging zal pas ingaan begin 2019. Dit geeft u de tijd 
om goed na te denken over de beste opties en om een 
notaris te consulteren zodat je alle ins en outs van derge-
lijke procedure ten volle begrijpt.

naThalie WilBeaux
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Een onroerend goed verhuren:  
welke toelatingen heb je nodig?

In België bestaat er een verhuurvergunning. Deze kan 
vereist zijn indien u sommige categorieën van onroeren-
de goederen op de huurmarkt wil brengen. Voor sommi-
ge types van accommodaties kan een toelating verplicht 
zijn. Deze variëren wel in functie van de regio’s waarin 
deze zich situeren en het onroerend goed op zich. Het 
Waals gewest is in deze materie de meest veeleisende. 
De bedoeling is om verhuring van panden in slechte 
staat te ontmoedigen en enkel degelijke panden aan te 
bieden. Laten we eens de ronde doen van de vereisten 
in dit domein.

In het Waals Gewest
Een verhuurvergunning is vereist voor iedere collectie-
ve  (1), verhuring, toegewezen aan een bezetting door 
personen die er gedomicilieerd zijn of niet maar die er 
het grootste deel van het jaar in doorbrengen of bestemd 
om studenten onder te brengen, en voor iedere indivi-
duele verhuring tot 28m² (2). Logies in het gebouw waar 
eveneens de verhuurder woont zijn niet betrokken, dit 
indien het gebouw maximum 2 verhuurbare wooneenhe-
den bevat en 4 huurders. Bijvoorbeeld, Peter verhuurt 2 
ruimtes op het gelijkvloers van zijn woonst, de ene aan 
Paul, de andere aan Jeanne. Hij zal dus geen verhuur-
vergunning moeten aanvragen. Daarentegen, indien hij 
3 ruimtes verhuurt of indien beide accommodaties elk 
twee personen onderbrengen, zal hij een verhuurvergun-
ning moeten aanvragen.

Er moet voldaan worden aan enkele minimum criteria:
| Wooncomfort: geen enkel probleem van stabiliteit, 

vocht, houtrot, structurele of conceptuele onverenig-
baarheden, gebrek aan natuurlijke verlichting in de 
woonruimte, ventilatie, geen problemen met de elek-
trische- of gas installaties, met de sanitaire installaties, 
geen problemen met de centrale verwarming, de cir-
culatie.

(1) Logies die onderdak verschaffen aan een kamergenoot worden niet beschouwd als 
collectieve verhuring indien er slechts één verhuurcontract is tussen de eigenaar en de 
huurder en indien er maximaal vier volwassenen gehuisvest zijn.
(2) Halls, badkamers, Wc’s, kelders en zolders worden niet meegeteld in de bepaling 
van de woonoppervlakte.

| Woonruimte: de accommodatie moet minstens een 
woonruimte van 10m2 bevatten indien het wordt inge-
nomen door één persoon en minimaal 15m2 in geval 
van 2 personen.

| Onschendbaarheid van de domicilie met respect voor 
het privé leven.  Dit betekent onder meer dat de toe-
gang tot het gebouw en elke verblijfruimte moet voor-
zien zijn van een met een sleutel afsluitbare deur, dat 
de individuele huishoudruimtes niet met elkaar in ver-
binding mogen staan.

Men kan controles uitvoeren overdag tussen 8 en 18u. 
Deze worden 8 dagen op voorhand  schriftelijk aange-
kondigd aan de huurder en de verhuurder en men kan 
zich hier niet tegen verzetten. Indien de controleur over-
tredingen vaststelt zullen er administratieve sancties op-
gelegd worden met een in gebreke stelling waarbij men 
de verhuurder sommeert de nodige stappen te nemen 
om de accommodatie in orde te zetten en zal de ver-
huurvergunning ingetrokken worden indien de verhuur-
der geen gevolg geeft aan de in gebreke stelling. Straf-
rechtelijke sancties kunnen opgelegd worden: 
| Aan de verhuurder: een boete van 500 tot 50.000 eu-

ro’s en/of een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 jaar, 
afhankelijk van de ernst van de overtreding.

| Aan de huurder, indien hij de controle verhindert/be-
lemmert, een boete van 500 tot 5.000 euro’s.

In het Brussels hoofdstedelijk 
Gewest
Een verhuurvergunning, genaamd “gelijkvormigheidscer-
tificaat” zou moeten aangevraagd worden voor kleinere 
woningen met een oppervlakte van minder dan 28m2 
en voor gemeubelde accommodaties. Het Brussels ver-
huurreglement ziet voorlopig af van deze verplichting.

In het Vlaams Gewest
In Vlaanderen is een gelijkvormigheidsattest van toepas-
sing op alle types van onroerende goederen maar facul-
tatief. De Vlaamse regelgeving baseert zich voornamelijk 
op enkele vereisten die gradueel zijn opgebouwd. Zo zal 
men het bvb. een goed onderhoud van de gasinstalla-
ties belangrijker vinden dan het deel van de natuurlijke 
verlichting. Ieder defect zal een score toegewezen krij-
gen op een schaal zodat men zich een algemeen beeld 
kan vormen. Een onroerend goed zal dan ongeschikt zijn 
vanaf het bereiken van een zekere drempel van onge-
zond wooncomfort.
De verhuurvergunning moet aangevraagd worden door 
de persoon die het goed op de markt brengt en die de 
huurovereenkomst ondertekend.

naThalie WilBeaux
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Het gemiddeld salaris van de Belgen

Sinds 2014 kent het gemiddeld salaris van de Belgen 
een verhoging van 4,3% om uit te komen op 3.401 eu-
ro’s bruto per maand. Een verhoging die we te danken 
hebben aan de toepassing van de index, anciënniteit-
spremies en baremieke verhogingen. De hoogste lonen 
vinden we in de farmaceutische en scheidkundige sec-
tor. Aan de andere kant zijn het de werknemers in de ho-
reca die het laagst betaald worden met een bruto salaris 
van 2.501 euro’s na een 20 jarige loopbaan.

50 plussers op het werk

Volgens een barometer die de kwaliteit op het werk na-
gaat voor het Acv, is het gevoel van werkzekerheid bij 
de 50plussers verre van optimaal. 70% van de mannen 
ervaren angst over het feit dat ze niet opnieuw een baan 
zullen vinden indien ze hun huidige job zouden verliezen.  
Het aandeel bij de vrouwen is nog groter, daar vreest 
85% deze situatie.

Terwijl de 50 plussers talrijker worden, is het zeldzaam 
dat deze pas op 67 met pensioen willen gaan zoals de 
overheid opdringt bij de horizon 2030. De helft van de 
werknemers tussen 51 en 55 jaar wil gewoonweg niet 
meer werken boven de 60 jaar en sommigen (7%) zien 
zich zelfs niet meer werken vanaf 55 jaar. Hierdoor zijn 
er slecht 25% van de 50 jarigen die het zien zitten om te 
werken tot hun wettelijke pensioenleeftijd. 30% van de 
55 plussers voelen zich trouwens niet meer bij machte 
om onder dezelfde omstandigheden verder te werken de 
komende vijf jaren.

Het armoederisico van de 
gepensioneerden daalt

Het Planbureau publiceert jaarlijks in juli een rapport van 
de Studiecommissie voor de Vergrijzing een rapport. De 
analyse baseert zich op de laatste waarnemingen en op 
hypothetische vooruitzichten. Hieruit blijkt dat bij een ho-
rizon 2060 het risico op armoede bij de gepensioneer-
den zou moeten dalen onder de 6%, daar waar men in 
2015 er vanuit ging dat men op 8% ging uitkomen. Ter 
info, de armoede grens is vastgesteld op 1.115 euro’s 
per maand. 

De herwaardering van de sociale bijdragen enerzijds en 
de toenemende deelname van vrouwen aan de arbeids-
markt anderzijds, verklaren enigszins deze geprojecteer-
de daling van het risico op armoede. Wat het aandeel 
van de pensioenen in het budget betreft zou deze 12,5% 
van het Bnp moeten bedragen in 2060, daar waar men 
in 2016 er vanuit ging dat het 10,5% zou bedragen. Vol-
gens onze Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, 
ligt de verklaring hier in het feit dat men in het rapport van 
dit jaar de periodes van studiejaren meegerekend heeft 
in de pensioenberekening.

Maar deze maatregel is nog niet van toepassing, daar de 
uitvoering ervan tegengehouden werd door een belan-
genconflict dat ingeroepen werd door het parlement van 
de CoCof. (Franse Gemeenschapscommissie).

Aanpassing en herziening van het 
pensioen van afgevaardigden

Net als bij de rest van de bevolking, zien de afgevaar-
digden de regels voor hun pensioen aangepast worden. 
Vanaf de verkiezingen van 2019, wordt de pensioenleef-
tijd bijgesteld naar 65 jaar, 66 jaar vanaf 2026 en in 2030 
wordt het 67 jaar. Als tegenwoordig 36 jaar volstaan om 
een volledig pensioen te bekomen, zal dit opgetrokken 
worden naar 45 jaar. Overgangsmaatregelen zijn voor-
zien. De afgevaardigden kunnen met pensioen vanaf 60 
jaar indien ze een mandaat hadden op 1 juni 2014 en op 
voorwaarde dat ze geboren zijn vóór 1969 of indien ze 
vóór 1 juni 2014 een mandaat uitoefenen sinds 8 jaar. Ze 
kunnen evenwel met pensioen op 62 jaar indien ze een 
mandaat hadden vóór 1 juli 2019.

Alarm bij slecht weer: 1722

Ingeval van ongunstige weersomstandigheden, zal het 
alarmnummer 112 worden uitgebreid naar 1722 voor 
niet spoedeisende gevallen, met het oog op een efficiën-
tere behandeling. De niet dringende situaties zijn diegene 
waarbij het leven van een persoon niet in gevaar is. De 
bevolking zal, geval per geval, geïnformeerd worden van 
de ingebruikname van dit nummer via de media.

In het kort
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Gepensioneerden en flexi-jobs

Bestaat al twee jaar in 
de horeca, de formule 
van flexi-jobs richt zich 
tot de occasionele wer-
kers die opgetrommeld 
worden als versterking. 
Deze ontvangen een 
vergoeding van min. 9,5 
euro’s per uur waarop de 
werkgever een bijdrage 
van 25% betaalt. Deze 

maatregel wordt uitgebreid naar de detailhandel maar is 
ook toegankelijk voor gepensioneerden.

Wijziging van opzegtermijnen

Tijdens de eerste 6 maanden van tewerkstelling voor een 
nieuw aangeworvene, zal de vooropzeg een week be-
dragen indien het ontslag binnen de 3 eerste maanden 
van de tewerkstelling plaats vindt. Deze verhoogd gelei-
delijk aan tot 3 weken indien de nieuwkomer 4 maanden 
gewerkt heeft, 4 weken voor 5 maanden en vanaf de 6° 
maand zal de opzeg 5 weken bedragen i.p.v. 4.

Openbare functie en interim

De administratie bij de Federale overheid bestaat voorna-
melijk uit 80% statutaire agenten en 20% contractuelen. 
Het is de bedoeling van de overheid om deze proportie 
terug te dringen tot 50-50. Ook wordt de mogelijkheid 
ingevoerd om beroep te doen op interimarissen in de 
openbare diensten.

Fiscale en sociale bevrijding

Op 27 juli viert de Belg “Taks Freedom day”, d.w.z. de 
dag van de fiscale en sociale bevrijding, een symbolische 
dag waarop een werknemer theoretisch stopt met het 
betalen van belastingen aan de staat.

De Belgische werknemer is één van de meest belas-
te werknemers in Europa, met een belastingdruk van 
56,7%, terwijl het Europees gemiddelde 44,8% be-
draagt. Hij is echter niet het slechte af, omdat zijn Franse 
tegenhanger weliswaar in de laatste positie bengelt maar 
dan wel de duurste is om in te huren in de Europese 
Unie. Volgens de cijfers van de OESO, moeten de Belgi-
sche werkgevers 231 euro betalen aan hun werknemers 
om ze een koopkracht van 100 euro te bezorgen.

Langdurige zieken

Dragen de maatregelen om langdurig zieken te re-in-
tegreren hun vruchten af? Dat is alleszins wat Maggie 
De Block, Minister van Gezondheid, denkt bij het door-
nemen van de cijfers van het Riziv. Inderdaad het aan-
tal, dat arbeidsongeschikt zijn van meer dan een jaar is 
slechts met 0,8% gestegen bij aanvang van het eerste 
trimester t.o.v. het eerste trimester 2016 waar men nog 
2,1% vorderde over dezelfde periode.

Mycareer.be: uw professionele  
loopbaan in enkele clicks

Sinds eind juni kunt u uw loopbaanprofiel online consul-
teren op www.mycareer.be. Hier vindt u alle informatie 
over uw huidige en voormalige banen, zowel als ambte-
naar, loontrekkende of zelfstandige. Ze omvatten salaris-
sen, bonussen, vakantiegeld, voordelen van alle aard en 
aantal gepresteerde werkdagen.

Hoe gaat dit in zijn werk in de praktijk? Neem uw elektro-
nische identiteitskaart bij de hand (eID) en uw PIN code 
en eventueel uw PUK code. Aan de hand van uw eID 
kaartlezer kan u dan inloggen op uw dossier.  U kan het 
programma voor de eID kaartlezer downloaden op eid.
belgium.be 

Welke levensverwachting voor een 
Belg?

Volgens de sterftetabellen die deze maand door FOD 
Economie werden gepubliceerd, wint de Belg gemid-
deld 6 maanden erbij in 2016, daar waar het voorbije jaar 
hij 64 dagen verloren had. De stijging is het grootste in 
Vlaanderen waar ze met 206 dagen toeneemt, hoewel 
de vrouwen in Wallonië de grootste stijging van 245 da-
gen laten optekenen. Deze jaarlijkse toename is over het 
algemeen beter voor vrouwen dan voor mannen. In het 
kort, in 2016 bedraagt de levensverwachting voor een 
persoon in België geboren 83,3 jaar voor de vrouwen en 
79 jaar voor de mannen met enkele verschillen volgens 
provincies, ten voordele van Vlaams-Brabant en met een 
slechtere situatie voor Henegouwen die onder het natio-
naal gemiddelde uitkomt.

De laatste twintig jaar is de levensverwachting met een 
gemiddelde van meer dan twee maanden per jaar toege-
nomen, ondanks die opeenvolgende dalingen in 2008, 
2012 en 2015. De dalingen zijn het gevolg van de vergrij-
zing van de bevolking en de griep epidemieën die voor-
namelijk de oudsten onder ons getroffen hebben.
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Hulp, Tanguy is weg!

Hij heeft eindelijk het nest verlaten! In de gelijknamige film 
“Tanguy” veroorzaakt zijn vertrek enige vorm van opluch-
ting bij zijn ouders, een gevoel dat slechts zelden optreedt 
wanneer één van de kinderen het ouderlijk nest verlaat. 
Het lijkt een beetje op een late versie van “baby blues”, het 
lege nest syndroom raakt bijna 35 van de ouders, veelal 
de moeders.

Het lege nest syndroom: wat is het?

Deze vorm van depressie vertaalt zich door een gevoel 
van verlatenheid wanneer de kinderen het familiale huis 
verlaten. En dit terwijl uw leven grotendeels rond hen was 

georganiseerd, het vertrek van de kinderen laat een grote 
leemte na dat moet opgevuld worden.
Het besef dat onze kinderen jong volwassenen gewor-
den zijn is niet eenvoudig te verwerken want er zijn heel 
wat jaren overgegaan en we beseffen niet dat ze zo snel 
voorbij gegaan zijn. Het vertrek van een kind gaat ge-
paard met een gevoel van nutteloosheid, ontwaarding, 
onzekerheid, een gevoel van verlies.

Anticiperen

Net als bij het pensioen (we hebben dit onderwerp reeds 
behandeld in ons magazine), is het noodzakelijk om zich 
voor te bereiden op het vertrek van de kinderen omdat 
deze twee gebeurtenissen soms samen vallen en moei-
lijk te overwinnen zijn.  Zij verwijzen onvermijdelijk naar 
veroudering en de angsten die hiermee gepaard gaan.

Het vertrek van zijn kinderen voorbereiden wil ook zeg-
gen dat er ook een leven is buiten hun wanneer ze nog 
thuis zijn, omdat men uiteindelijk de dagelijkse routine 
zal afbouwen. Neem tijd voor je persoonlijke projecten 
waarbij je kinderen geen rol spelen.

Anticiperen is eveneens de kinderen wijzen op hun ver-
antwoordelijkheden zodat ze klaar zijn om de stap te ne-

Ben jij een zorgzame burger?

Een zorgzame burger worden, dat is wat de vzw Straatverple-
gers u voorstellen in het kader van hun missie. Dat is een oogje 
houden op kwetsbare daklozen mensen in je buurt en de be-
voegde diensten op de hoogte brengen. 
Een van de vereisten om een ‘Zorgzame burger’ te worden, 
is een vorming te volgen. Die vorming wordt verzorgd door 
Straatverplegers. Ze is er op gericht vertrouwd te geraken met 
de filosofie van de organisatie qua manier van werken en doel-
stellingen, zich in te leven in de doelgroep van mensen in dak-
loosheid en de werkmiddelen waarmee een ‘Zorgzame burger’ 
aan de slag gaat, onder de knie te krijgen.
Er zijn 2 opleidingsmodules (één ‘s morgens en ‘ s avonds) 
(voorlopig enkel in het Frans). De eerste op vrijdag 6 oktober 
(10:00-12:00) en op vrijdag 10 november (10:00-12:00). De 
tweede module vindt plaats op maandag 9 oktober (18:30-
20:30) en maandag 20 november (18:30-20:30).
Hoe wordt je een ‘Zorgzame burger’. Om ‘Zorgzame burger’ te 
worden, stuur je een e-mail (met CV) naar: adrienne.vanvyve@
idr-sv.org, met vermelding van de trainingsmodule waaraan je 
wenst deel te nemen. Vooraf zal er nog een gesprek plaatsvin-
den. Een originele en effectieve manier om vrijwilligerswerk te 
beoefenen en het welzijn in onze wijken te verbeteren.
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men. Het beheren van zijn medisch dossier, administra-
tieve beslommeringen, het nut laten inzien om eindelijk 
dat rijbewijs te halen, want u bent toch geen taxi, zal hen 
geleidelijk aan zelfstandiger maken.

Vakantiekampen, op kot verblijven tijdens de hogere 
studies, een verblijf in het buitenland zijn eveneens over-
gangssituaties die een wederzijdse leercurve zijn voor 
het vervolg en die zeer vruchtbaar kunnen zijn. Béatrice 
Copper-Royer, klinische biologe, legt uit dat het uitzicht 
op het vertrek van uw kinderen moet voorbereid worden 
en dat het beter is voor iedereen dat het kind meerde-
re kansen heeft gekregen om zijn autonoom leven uit te 
proberen in periodes van scheiding.

Hoe rijker je leven, een sociaal leven, intellectueel, ver-
liefd, des te minder bent u vatbaar voor het lege nest 
syndroom.  De intensiteit zal in ieder geval minder zijn.
Volgens een peiling van La Libre Belgique, zijn de gevoe-
lens bij het vertrek van kinderen als volgt:

Het echtpaar vindt zichzelf terug

We moeten het niet verbergen, het aantal echtscheidingen 
neemt toe als de kinderen vertrekken. Het koppel is opge-
gaan in het gouden ouderschap, ze vinden elkaar terug bij 
een tête à tête en beseffen dat ze niet veel samen te delen 

hebben.  Het koppel moet zich opnieuw herpositioneren. 
Dat zal inderdaad moeilijker zijn voor echtparen die veel 
in het ouderschap hebben geïnvesteerd en die hun eigen 
belang steeds weggeduwd hebben.

Het is niet enkel een verlies…

Het vertrek van kinderen is niet enkel een verlies, de ou-
ders winnen aan vrije tijd, een nieuwe verrijkende relatie 
met hun kinderen. Uw relatie zal meer evolueren door 
zich te baseren op uitwisseling van ervaringen, het geven 
van ondersteuning, een luisterend oor i.p.v. ze te bemoe-
deren. Hun vertrek was onvermijdelijk, u hebt ze daar 
trouwens zo voor klaargestoomd, zodat ze op zichzelf 
kunnen staan. Wees fier! Eens u beseft dat u uw kind 
op weg geholpen hebt naar een zelfstandig bestaan met 
verantwoordelijkheid, zal u zich beter voelen. Focus op 
de positieve punten bij het vertrek en vermijd om mis-
bruik te maken van nieuwe technologieën om een dage-
lijks contact te onderhouden dat al snel opdringerig zal 
blijken voor uw nakomelingen.

Wij hebben voor u gelezen…

Indien u dieper op dit onderwerp wenst in te gaan kun-
nen we u volgende werken voorstellen:
|  Béatrice Copper-Royer, “Les jours où les enfants s’en 
vont”, Editions Albin 
|  Michel et Rosine Bramly “Mais pourquoi tu veux déjà 
quitter ta mère ou le syndrome du nid vide”, Editions 
Ramsay.
|  Peter De Wit, “Het lege nest”, uitgeverij De Harmonie

Getuigenis

Heeft u ook te maken gehad met het lege nest syn-
droom, vertel ons over uw ervaring!

naThalie WilBeaux
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Peterschapsactie

Samen staan we sterker!
 

Alleen maar voordelen voor u….
Om u te bedanken voor het aanbrengen van een nieuw lid, bieden wij u:

|  U brengt 1 of 2 nieuwe leden aan,

 30% vermindering op uw lidgeld 2017 (de korting wordt teruggestort op uw rekening).

|  Indien u 3 personen of meer aanbrengt,

 Volledige terugbetaling van uw lidgeld voor het jaar 2017 (het lidgeld wordt teruggestort op uw rekening).
   

Om in aanmerking te komen voor de peterschapsactie, vraag het toekomstig lid onderstaand formulier te vervolledigen 

Naam en voornaam van het aangesloten lid:  ..................................................................................................

Naam en voornaam van het nieuw lid:  ............................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats: ................................................................................................................................

Tel.: ....................................................  mail: ...................................................................................................

Het nieuw lid stort de som van 49,90 € voor een actief lid of 37€ voor een gepensioneerde  
op rekeningnummer BE19 0012 2049 4012 BIC: GEBABEBB van Fediplus vzw
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Agenda De micro organismes, duik in de wereld 
van het onzichtbare, 
OPGELET NIEUWE DATUM   
donderdag 12 oktober 2017 om 14u

Je vindt ze overal, op de grond, in de lucht, op ons li-
chaam, in ons lichaam…Wat zijn ze?
Micro-organismes, bacteriën. Dikwijls associëren wij ze 
met ziektes, infecties en besmettingen van alle aard.
We moeten ze niet demoniseren, ze zijn nuttig of zelfs 
noodzakelijk voor de natuur en onze gezondheid.

Diëtiste Delphine Fransen zal op donderdag 12 oktober 
“de wereld van het onzichtbare” voorstellen.

Op het programma:
| Welkom in de boeiende wereld van micro-organis-

men, klein maar zo vitaal
| Wie is wie in de wereld van het onzichtbare?
| We dragen elk 1,5kg aan micro-organismes: een blik 

onder een microscoop
| Onze darmen: bacterieel grondgebied bij uitstek
| Vraag- en antwoord

Praktische info
De conferentie begint om 14u00, wij verzoeken u aanwe-
zig te zijn vanaf 13u45.
In onze kantoren, Belliardstraat 20 (8ste verdieping) te 
1040 Brussel
Metro Troon, lijn 2-6 
Metro Kunst-Wet, lijn 1-5
Mogelijkheid betaalparking, Wetstraat 19 (parking Kunst-
Wet)
Deelname is gratis, koffie en versnaperingen worden u 
aangeboden. 

Een smaakvolle reis 
Op vrijdag 20 oktober vanaf 09u00 

We maken kennis met Sabine en Eric in Wasseiges, in de 
regio van Haspengouw, of beter gekend als « de graan-
schuur van België » voor zijn leemgrond die de rijkdom 
maakt van vooral de suikerbieten en granen. U zal de 
geschiedenis en de deugden van saffraan ontdekken tij-
dens ons bezoek.  In de tuin vindt u een glimp van deze 
eeuwenoude mysterieuze cultuur.

De productie van saffraan is onbestaande in Wallonië zo-
wel als in gans België. Daarom hebben deze pioniers de 
ambitie om een productie centrum op te richten om te 
experimenteren en op regionaal niveau een nieuwe land-
bouwactiviteit van agrarische diversificatie op te zetten.
Dit bezoek wordt dan gevolgd door een saffraan proeverij. 

Gemarineerde zalm en een kaasschuimpje als voorge-
recht, geroosterde zeebaars met patatas bravas en een 
panna-cotta als dessert zal het menu uitmaken dat op-
gediend wordt in het restaurant “La Villde de Wavre”.

Het tweede luik van ons bezoek leidt ons in een wijn-
gaard van 10 hectaren, de wijngaard van Chenoy, waar 
u een gepassioneerde uitleg zal krijgen over de verschil-
lende druivensoorten. We sluiten af met een proeverij van 
wijnen met wat worstjes en kaas.

Praktische info:
Vertrek om 09u00 stipt aan de Arcaden van het Jubel-
park te Brussel.
12u30 3 gangen maaltijd
15u15 Bezoek aan de wijngaarden du Chenoy
17u00 Retour naar Brussel
Deelname in de onkosten : 55€ omvattende het traject 
per bus H/T, de 2 bezoeken en het middagmaal.

Binnenkort: 
naar het Theater op 5 november …. 

info op onze site vanaf oktober. 
Inschrijvingen on-line of per telefoon.

Nieuw 

Gezondheid bij de Senioren 

Wij stellen u enkele animaties voor, uitgewerkt door Au-
rélie Hooreman van de Liberale Federatie van Gepensio-
neerden van Brabant. Opgelet deze animaties zijn enkel 
in de Franse taal!

Yoga, waarom ik niet?
 
Heb je zin om stoom af te laten en 
je lichaam en je geest te verzorgen?
Doe eens aan “yoga” met Dhr. Albert 
Hildebrand, gespecialiseerd anima-
tor.
In een kleine groep wordt u zachtjes 
begeleid in een ontspannen sfeer.

Praktische info:
Afspraak:  alle dinsdagen van 12 tot 13u, Paul Dejaerlaan 
27 te 1060 Brussel. – 3° verdieping (bel aan bij de Club) 
Metro: lijn 2 -6: station Hallepoort 
Deelname in de onkosten: 5€ per sessie (geen inschrij-
ving nodig)
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Belliardstraat 20 – 1040 Brussel – 02 514 14 44 – info@fediplus.be  www.fediplus.be 
Inschrijvingsformulier – voor leden en hun genodigden - terug te zenden aan josette.cotteaux@fediplus.be
Terugbetaling van de bijdrage in geval van annulatie binnen de 15 dagen is mogelijk.   Na deze termijn zal de 
terugbetaling slechts 60% bedragen.

Naam en voornaam

Adres

Tel Email @

❑   De micro organismes      ……… x 0€=  ………………..  €  terug te sturen voor 5 oktober 2017 ten laatste.

❑   Een smaakvolle reis       ……… x 55€=  ………………..  €  terug te sturen voor 13 oktober ten laatste
 Deelname in de onkosten omvat de reis per autocar H/T, de 2 geleide bezoeken en het 3 gangen menu.

Te storten op rekening n° BE 19 0012 2049 4012 van Fediplus vzw.

We moeten minstens 10 deelnemers hebben om de uitstappen te laten doorgaan.  
15 inschrijvingen zijn minimaal vereist voor de uitstappen met een autocar.

Toegepaste voedingskunde: “zich goed 
voelen in lichaam en geest”  
Op donderdag 21 september 

Hoe je gezondheid bijsturen dankzij de voeding?

Wij eten te veel en slecht, we leven met meer en meer 
stress, de beschaving belast ons met ziektes die ons al-
len aanbelangen. Gelukkig,…gedragsveranderingen zijn 
mogelijk en dermate denken kan onze gezondheid ten 
goede komen.

We bespreken de neuro-nutritie, het evenwicht van de 
zuurbasis ten einde de demineralisatie en de osteoporo-
se te vermijden. Daarna laten we het licht schijnen op 
eveneens natuurlijke voedingssupplementen, de goede 
anti-vetten en het evenwicht van onze darmflora die zo 
belangrijk is voor ons immuunsysteem.

Als laatste gaan we ons buigen over het feit hoe het komt 
dat voedsel deel uitmaakt van ons humeur en het effec-
tiviteit van de uitvoering van dagdagelijkse taken. Onder 
leiding van Karin Schepens, natuurgeneeskundige.

Praktische info:
Afspraak: 10u30 – in de lokettenzaal van de Liberale 
Mutualiteit van Brabant, Koninginneplein 51-52 te 1030 
Brussel.
Tram 92 of 93: Halte “Sainte Marie”
Deelname in de onkosten: 3€

Culinair Atelier: “De toegepaste voeding” 
Op donderdag 23 november 

In dit atelier van de theorie naar de praktische kookkun-
sten, gepresenteerd door Karin Schepens, natuurge-
neeskundige die het debat verder zal animeren.

Doorspekt met talrijke natuurgeneeskundig advies, zal 
deze sessie de mogelijkheid geven om een beter inzicht 
te krijgen in de voordelen van bepaalde voedingsmidde-
len door ze te koken. Het sap, bv. is een bron van voe-
dingsstoffen, antioxidanten die nuttig zijn voor de vertra-
ging van de cellulaire degeneratie (cognitief, maculair…) 
een echt jeugd elixir.

U heeft het begrepen, we zullen samen heerlijke recepten 
uitwerken in een gezellige sfeer, rijk aan uitwisselingen.

Opgelet: deze workshop kan maar een kleine groep 
mensen aan van 12 personen! Tijdig inschrijven is de 
boodschap.

Praktische Info:
Afspraak: 10u30 – in de lokettenzaal van de Liberale 
Mutualiteit van Brabant, Koninginneplein 51-52 te 1030 
Brussel.
Tram 92 of 93: Halte « Sainte Marie »
Deelname in de onkosten: 10€

O Toegepaste voeding 21 september (theorie) ………… x  3 €= ………………… € terug te sturen voor  
18 september ten laatste

O Toegepaste voeding 23 november (praktijk) ………… x   10 €= …………………€ terug te sturen voor  
16 november ten laatste 

 Te storten op rekening:   BE 19 0012 2049 4012 




